
Laadi telefoni ZAPPAR

Kõik
 on võimalik, alusta täna!

Vaata seda lehte läbi ZAPPAR rakenduse. Külasta virtuaalselt
Tartu linna välijõusaale, leia oma lemmik välijõusaal ja
eeskuju ning naudi liikumist.

#hoogutervisele

Kõik

Laadi alla
Zappar

Naudi 
liikumist!

Ole ise ka eeskujuks!



#hoogutervisele

Treenimise meelespea!
Miks peab iga treening algama soojendusega? Soojendusharjutuste tegemine on oluline 
seepärast, et nõnda valmistub sinu keha ette eelolevaks pingutuseks. Soojendusharjutused 
võid suunata just sellele kehapiirkonnale, mida hakkad treenima, kuid parima tulemuse annab 
kogu keha ettevalmistav soojendus. Põhjus on väga lihtne – harjutusi sooritades ei kasuta me 
ainult ühte kindlat kehaosa, vaid kogu keha tervikuna. Soojendusharjutusi peaks tegema 
vähemalt 10 minutit, ideaaljuhul kauem, et kõik kehaosad saaksid liikuma ning saavutaksid 
sobiva temperatuuri.

Treeningu põhiosa juurde minnes on oluline jälgida oma keha, sest just sinu keha annab sulle 
soorituse kohta pidevalt tagasisidet. Kas tunned valu randmetes? Kui jah, siis väldi mõnda 
aega harjutusi, mis koormavad liigselt randmeliigeseid. Selliseks harjutuseks on näiteks 
kätekõverdused. Muude harjutustega võid siiski jätkata – proovi tasakaaluharjutusi või mõnda 
harjutust kummilindiga. 

Keha annab sulle treeningu kohta tagasisidet ka järgmistel päevadel – lihaste valulikkus võib 
esineda nii järgmisel kui ka ülejärgmisel päeval. See on keha täiesti normaalne reaktsioon 
treeningule ning ei tähenda, et oled teinud midagi valesti või peaksid 
treeningust loobuma. Väga oluline osa treeningust on puhkus, sest just see võimaldab 
koormatud lihaskonnal pingutusest taastuda.

Värsked trennitegijad kipuvad alustama liiga suure treeningkoormusega ja see on üks 
sagedasemaid vigu. Vali kindlasti harjutused, millega saad hästi hakkama – kuula oma keha, 
ole tähelepanelik ja ettevaatlik ning ära proovi kellelegi muljet avaldada. Treening on mõeldud 
just sulle ja sinu keha tingimustel. Ainus, kes treeningust võidab, oled sina ise, kuid samal ajal 
oled sa ka ainus kaotaja, kui sa ei järgi juhiseid ja pole treenides ettevaatlik.

Treenimine on pikk protsess ning sobiv tempo tuleb valida ise. Kõige olulisem tegur treenimise 
juures on järjepidevus. Lihaskonna areng võtab aega, seega ei ole tulemusi näha kohe, kuid 
vaadata tuleb n-ö suuremat pilti pikema aja jooksul. Iga õppimisprotsessi puhul tuleb alustada 
algusest, mis tähendab, et kui sooritad kergemaid harjutusi, siis valmistad end ette raske-
mateks. Kui kergemad harjutused on jõukohased ning sooritus stabiilne, on sinu keha valmis 
järgmiseks katsumuseks ehk keerulisemaks harjutuseks. Juhul, kui keerulisem harjutus ei tule 
veel hästi välja, on mõistlik minna tagasi kergema harjutuse juurde ja seda pisut muuta, 
lisades raskust, tehes rohkem kordusi või seeriaid.

Kordus on kindla harjutuse sooritamine algusest lõpuni ühe korra. Seeria on korduste kogum 
ehk kindel arv sooritusi, mis tehakse järjest pausi pidamata. Näiteks 12 kordust ja 3 seeriat 
kükke tähendab seda, et sul on vaja sooritada 12 kükki järjest, teha puhkepaus, siis uuesti 12 
kükki järjest, puhkepaus, ja viimast korda 12 kükki järjest. (Harjutuses on seega vaja teha 36 
kükki, mis on jaotatud kolme ossa (seeriasse) – igas osas on 12 kükki.) 


